
Projekt VR-Virtual Reality



VR Virtual Reality – vad är det
VR, eller virtuell verklighet, är enkelt 
förklarat en realistisk tredimensionell (3D) 
miljö skapad av datorteknik

Via speciella VR glasögon kan du förflytta 
dig till världar du aldrig annars skulle 
besöka och uppleva miljöer på ett väldigt 
verklighetstroget sätt. 

Med VR dyker du bland korallreven och 
sträcker gärna fram handen för att klappa 
delfinen som kommer simmande.

Med VR får du nästan svindel när du står 
på toppen av en skyskrapa i New York och 
tittar neråt.



VR inom socialtjänstens områden
VR är sedan länge ett välkänt begrep inom spel- och 
filmbranschen

På senare år har det forskats kring effekterna av VR 
inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten områden 

Runt omkring i Sverige pågår det projekt med VR 
inom vård och omsorg, psykiatri och hälso- och 
sjukvård. Se reportage från Södertälje och Gävle här. 

VR har visat på goda resultat för personer med 
nedsatt kognitiv förmåga och för de som har det svårt 
i olika sociala situationer. 

VR har även använts för att öka träningsmotivation 
och motverka rörelse/träningsrädsla

Filmer väcker glädje och minnen till liv, spel aktiverar 
sinnen och uppmuntrar till rörelse och nya 
samtalsämnen.

https://www.youtube.com/watch?v=kLHm8_SsZ7w
https://vimeo.com/295336062
https://www.youtube.com/watch?v=GEedmjW8R_E


VR i Söderköping 
Socialförvaltningen i Söderköping startar under 2019 upp ett projekt kring 
VR med följande aktiviteter

 VR som aktivitet på dagverksamheten på Seniorcenter

 VR som en del i projekten för en ”meningsfull tillvaro” med digitala teknik 
på våra äldre- och LSS-boenden

 VR för att för att utveckla och stimulera arbetstagarna inom de dagliga 
verksamheterna

 VR för att främja nytt tänk kring rehabilitering och träning

 spela in 360 filmer från Söderköpingsmiljöer och olika kulturella evenemang, som 
sedan kan visas i VR glasögon på våra boenden.

Syftet med projektet är att med hjälp av VR få in ett nytt tänk i aktiviteter och 
stimulans mot främst äldre och funktionsnedsatta inom förvaltningens 
verksamheter för dag/daglig verksamhet och på våra LSS och äldreboenden. Även 
inom områden för hälsa och rehabilitering ska VR tekniken användas för att främja 
nya sätt att genomföra behandlingar

VR tillsammans med andra interaktiva tekniker som smartboard och mobila spel 
och appar, ska stimulera till ett ökat välmående genom mer rörelse och delaktighet 
både för kroppen och knoppen.

På längre sikt ska VR vara ett naturligt inslag inom förvaltningens verksamheter 
och bidra till en attraktiv miljö för medarbetare och brukare



Nyttor med VR
Med VR film och spel kan man Nyttor
Återuppliva minnen - ökat välmående och hälsa

- ökad lugn och ro
- bättre sömn
- utveckling av alla sinnen
- stärkt fysik och

koordination
- mer stimulerad
- ökat självförtroende,
- ökad motivation till träning
- förebygga skador
- ökad gemenskap och 

delaktighet 
- ökad jämlikhet

Uppleva platser man aldrig haft möjlighet att
besöka

Dela upplevelserna tillsammans med andra 

Förflyttas till lugna och stimulerade miljöer

Utmana sig själv och utveckla både fysik och 
koordination
Våga röra sig fritt utan att tänka efter
Rehabilitera sig på ett nytt och roligt sätt
Ta del av kulturella händelser och miljö



Kontakter
Vill du veta mer om vårt VR projekt eller kanske boka en visning?

Kontakta:

Marita Aronsson, verksamhetsutvecklare
0121-18478, marita.aronsson@soderkoping.se

Ida Sjösten, IT-pedagog
0121-18604, ida.sjosten@soderkoping.se
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